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Kasy fiskalne z nowym rozporządzeniem

W numerze
 Zmiany w podatkach
Odmowa wydania zaświadczenia
o niezaleganiu z podatkami
Wyższe podatki lokalne
w 2015 roku
str. 2
Certyfikat rezydencji eliminuje
pobór ryczałtu
Wyższy limit zastawu
skarbowego oraz kar
porządkowych
str. 3
 Odpowiedzi na pytania
Czytelników
Wydanie towaru firmie spedycyjnej
oznacza powstanie obowiązku VAT
Rabat może pomniejszyć
podstawę opodatkowania VAT str. 4
Odliczenie VAT od paliwa
do „auta z kratką”
str. 5
 Gorący temat
Wykorzystywanie samochodów
służbowych przez pracowników
do celów prywatnych może być
opodatkowane VAT
oraz PIT
str. 6–7
 Rozliczenia w praktyce
Świadczenia ponad limit wymagają
korekty faktur
Rozliczenia wydatków spółki
w ramach CSR
str. 8
PIT akcjonariusza przy przekształceniu
spółki komandytowo-akcyjnej
w jawną
str. 9
 Podatnik i płatnik
Zwolnienie z opłaty nie musi być
opodatkowanym PIT nieodpłatnym
świadczeniem
Spółka nie zawsze pobiera
zaliczki na PIT od twórców str. 10
Wspólnicy rozwiązanej spółki
cywilnej mogą być płatnikami
Wynagrodzenie wspólnika
z umowy zlecenia może być
kosztem
str. 11
 Monitor zmian w prawie
Będą uproszczenia i nowe
zwolnienia z akcyzy
Nowe procedury dla biegłych
rewidentów
str. 12

Od początku 2015 roku obowiązkiem
stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, objęci zostaną podatnicy świadczący usługi: prawnicze,
lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie,
kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz naprawy pojazdów samochodowych.
Minister finansów skierował do konsultacji projekt swojego rozporządzenia w sprawie zwolnień z prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ma ono wejść w życie od
1 stycznia 2015 r., zastępując obowiązujące obecnie podobne rozporządzenie z 29 listopada 2012 r. (Dz.U.
poz. 1382) oraz obowiązywać do końca
2016 r. Rozporządzenie ogranicza po raz

kolejny krąg podatników zwolnionych
z obowiązku rejestrowania obrotów na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zgodnie z dyspozycją art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie
z którą z upływem czasu takie zwolnienia nie będą w ogóle stosowane.
Ponadto nowe przepisy utrzymują
kwotę limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego
(20 tys. zł) oraz zachowują zwrot części
kosztów zakupu kas fiskalnych w przypadku podatników rozpoczynających
ewidencjonowanie za ich pomocą
(90 proc. ceny zakupu każdej z kas, nie
więcej niż 700 zł).
Jan Borski
doradca finansowy

Służbowe auta
23,13 zł za mkw.
z podatkiem VAT i PIT Minister Finansów wydał obwieszczeWykorzystywanie samochodów służbowych przez pracowników do celów
prywatnych może być opodatkowane
VAT oraz PIT. Od 1 kwietnia 2014 r., brak
obowiązku opodatkowania VAT nieodpłatnego wykorzystywania pojazdów
samochodowych dla celów innych niż
działalność gospodarcza, nie dotyczy
pojazdów zakupionych przed tym terminem z pełnym prawem do odliczenia
podatku.
Więcej strony 6–7

nie w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2015 roku, waloryzując je w górę
o średnio 0,4 proc. Stawka tego podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
na przyszły rok to 23,13 zł/mkw. powierzchni użytkowej. Z tym, że dla nieruchomości związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych – maksymalnie
4,70 zł, a zajętych przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł.
Więcej strona 2

Zapraszamy na dyżury telefoniczne!
Nasi eksperci odpowiedzą na Państwa pytania w każdą środę września,
w godzinach 11.00-13.00 pod numerem telefonu (22) 318 07 36.
3 i 10 września – Katarzyna Trzpioła: VAT, podatki dochodowe, rachunkowość.
17 i 24 września – Bogdan Świąder: VAT i podatki dochodowe.
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